
Dåbsklude
Vi mødes igen til hyggeligt samvær i konfi rmandstuen tirsdag den 14. sept. kl.10.

Høstgudstjeneste
i Stenstrup-Lunde kirker
Søndag den 26. september har vi den traditionelle 
høstgudstjeneste i Stenstrup kirke. Efter gudstjenesten 
byder vi på kaffe mm. I våbenhuset.

Minikonfi rmand - er det dig?
Sognenes 4. klasser inviteres til at være minikonfi rmander. Vi begynder tirsdag den 
7. september kl. 13.
Her hører du fortællinger fra bibelen, som vi i fællesskab taler om. Hver gang mø-
des vi i kirken og går derefter i konfi rmandstuen, hvor der serveres mad og drikke. 
Undervisningen forløber over 6 gange, og slutter den 12. oktober.

Hverdagsgudstjeneste 
torsdag den 7. oktober kl. 17 i Lunde kirke
Velkommen til hverdagsgudstjeneste i Lunde Kirke
- en halv time med stilhed, bøn, sang, ord og musik - lige midt i din hverdag
Det sker den første torsdag i måneden   kl. 17.00. 
Der serveres kaffe og småkager i våbenhuset inden gudstjenesten fra kl. 16.30.
Velkommen indenfor!
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Graver: Bente Fog Larsen
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Stenstrup kirkegård

Tlf. 6226 3020
Kontortid kl. 8-9

graverstenstrup@mail.dk

Præstesekretær: Pia Jonssen
Kontortid i præstegården normalt

tirsdag og torsdag kl. 10-12
Tlf. 6226 1240, mail pjo@km.dk
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Kirkebil: Henvendelse til Svendborg Taxa tlf. 7010 2122. Husk at bestille returbil!

Menighedsrådsmøde: 20. september kl. 19,00 i konfi rmandstuen
Gudstjeneste Stenstrup plejecenter den 30. september kl. 10.30 i Stenstrup 
kirkeFor kommende konfi rmander

Onsdag den 22. september er der indskrivning til konfi rmandundervisningen ved 
en  gudstjeneste i Stenstrup kirke kl. 19.
Tilmeldingsblanketten ligger på kirkernes hjemmeside, men kan også fås ved 
henvendelse på tlf: 62261240 eller mail: alt@km.dk 
Konfi rmationsforberedelsen begynder torsdag den 30. september kl. 14.45 i 
Stenstrup kirke. Vi glæder os til at hilse på jer!

GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE

Søndag 12. sept., 15. s. eft. trinitatis 10.30

Søndag d. 19. sept., 16. s. eft. trinitatis 10.30

Onsdag den 22. september
19 Gudstjeneste 
for kommende 
konfi rmander

Søndag den 26. sept. 17. s. eft. trin 10.30 
Høstgudstjeneste

Tirsdag den 28. september 9 morgensang 

Søndag 3. oktober, 18. s. eft. trinitatis 10.30 Børne og 
ungdomskoret

Torsdag den 7. oktober 17.00


